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Kanser, sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle günümüzün en 
önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık 
görülen malign tümör olup, meme kanserini kesin önleyen bir yöntem henüz mevcut 
değildir. Ancak erken tanı ile meme kanserinin getirdiği sorunlar büyük oranda 
çözülebilmektedir. Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa merkezde 
yaşayan 20–69 yaş arası kadınların meme kanseri erken tanı yöntemlerine ilişkin bilgi ve 
uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Lefkoşa merkezde yaşayan 20–69 yaş arası 15.423 kadın, örneklemini ise Lefkoşa 
merkezde bulunan mahallelerden tabakalı ve basit rastgele örneklem yöntemi 
kullanılarak seçilen 375 kadın oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı 
tarafından gerekli literatür taranarak hazırlanan soru formu kullanılmıştır (Akpınar, 2008; 
Gülten, 2008; Güney, 2009; Merey, 2002). Veriler, 01.07.2009 ve 30.08.2009 tarihleri 
arasında soru formu aracılığıyla araştırmacı tarafından, katılımcıların ev ortamında yüz 
yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) for Windows 17.0 programı ile yüzdelik, ortalama hesaplama ve 
“Pearson Ki Kare” testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 39.2 
± 13.8’dir. Kadınların %35.5’inin lise mezunu, %52.0’sinin çalıştığı, %69.9’unun evli ve 
%73.7’sinin KKTC uyruklu olduğu belirlenmiştir. Kadınların %48.6’sı iki ya da daha fazla 
sayıda çocuğa sahiptir. Kadınların %61.0’i ekonomik durumlarını “orta” olarak belirtmiştir. 
Kadınların %72.9’u adet görmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 
kadınların yalnızca %26.0’sının meme kanseri erken tanı yöntemleri hakkında bilgi aldığı, 
meme kanseri belirtisi olarak en fazla memede kitle (%92.0) belirtisini bildiği 
belirlenmiştir. Kadınların %89.4’ü klinik meme muayenesi (KMM), %88.9’u mamografi ve 
%62.3’ü kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ile meme kanserinin erken dönemde 
saptanabileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Çalışmada, kadınların %26.5’inin 
KKMM’ne başlama yaşını, %41.3’ünün KKMM uygulama zamanını ve %66.5’inin KKMM 
uygulama sıklığını bildiği belirlenmiştir. Kadınların %74.4’ünün KKMM yaptığı, KKMM 
yapan kadınların %20.0’sinin doğru zamanda ve %50.5’inin de doğru sıklıkta uyguladığı 



bulunmuştur. Kadınların %26.3’ünün KMM’ne başlama yaşını doğru bildiği bulunmuştur. 
Kadınların %47.8’inin 40 yaş üstü kadınların KMM yaptırma sıklığını bildiği belirlenmiştir. 
Çalışmamızda kadınların %31.8’inin KMM yaptırdığı saptanmıştır. Kadınların yalnızca 
%20.0’sinin KMM’ne başlama yaşının uygun olduğu, KMM yaptıran kadınların 
%25.7’sinin uygun sıklıkta yaptırdığı saptanmıştır. Çalışmada kadınların %48.8’inin 
mamografi çektirmeye başlama yaşını doğru bildiği bulunmuştur. Kadınların %49.6’sının 
mamografi çektirdiği ve mamografi çektiren kadınların %29.3’ünün uygun sıklıkta 
mamografi çektirdiği bulunmuştur. Ayrıca kadınların %43.9’unun mamografi çektirmeye 
başlama yaşının uygun olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda kadınlara meme kanseri erken tanı yöntemlerine ilişkin eğitim 
programlarının düzenlenmesi, meme kanserinin belirtilerini içeren görsel ve yazılı eğitim 
materyallerinin geliştirilmesi ve kadınlara dağıtılması; meme kanseri erken tanı 
ünitelerinin açılması ve hemşirelerin konuyla ilgili duyarlılıklarının artırılmasına yönelik 
hizmetlerin planlanması önerilmiştir. 
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